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Obres de reparació al 
Cobert de la Màquina de Batre

A mitjan octubre s’enllestirà la prime-
ra fase d’obres de reparació del Co-
bert de la Màquina de Batre que té un 
pressupost de 50.000 euros. En aques-
ta primera part es desmunta el tauler 
ceràmic que forma la coberta i s’ana-
litzen i reparen les biguetes com a ele-
ments estructurals i de protecció del co-
bert. En una segona fase, es cobrirà de 
nou el cobert amb nous plafons, amb 
un acabat superficial de xapa de coure, 
i s’impermeabilitzarà definitivament.

Segona edició dels Benet Games
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El cap de setmana del 3 i 4 d’octubre 
tornen els Benet Games. Una atractiva 
proposta d’esports i activitats de lleure 
a l’aire lliure que se celebrarà la zona 
del Bosquet de Sant Fruitós de Bages i 
al complex de Món Sant Benet. 
Entre els fets més remarcables de 
la nova edició hi ha l’ampliació del 
nombre de propostes que permetran 
conèixer jocs i activitats esportives 
molts dels quals comencen a marcar 
tendència. 
Hi haurà activitats de competició, ex-
hibicions espectaculars, tallers amb 

experts i pràctica oberta d’activitats 
esportives.
Inflables, caiac, tir amb arc per a nens, 
kick bikes,  trikes, ponis i salts en para-
caigudes són algunes de les activitats 
que hi haurà a l’exterior del Monestir 
de Sant Benet. 
A la zona del Bosquet es podrà gaudir de 
l’exhibició de salts freestyle, d’un espai 
de formació de longboard, skateboard 
i patinet, fer un tast d’elliptigo o veure 
com és un entrenament d’alt rendiment.
Podeu ampliar aquesta informació a:
www.benetgames.cat

Una exposició 
per reviure la 
història del tèxtil

Fins al 30 d’octubre es pot visitar, a 
la sala polivalent de la Biblioteca, 
l’exposició “El tèxtil a Sant Fruitós”. 
Un recorregut històric per les fàbri-
ques tèxtils del municipi dels segles 
XIX i XX, les quals en van ser el motor 
industrial i econòmic més important. 
L’exposició s’estructura en tres 
àmbits on s’especifica la història 
de cada fàbrica, aportant dades, 
fotografies i detalls que permeten 
reviure com eren. Aquesta exposi-
ció ha estat organitzada pel Museu 
de Sant Fruitós de Bages conjun-
tament amb l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages i amb la col·labo-
ració de la Biblioteca, motivada pel 
recent enderrocament de la fàbrica 
de Bertrand i Serra.

Estrena d’una 
nova senyera

Amb motiu de la 
Diada de Catalun-
ya s’ha hissat una 
nova senyera a la 
Torre Sanmartí. La 
celebració d’en-
guany va mantenir 
el gruix dels actes 
al Cobert de la 
Màquina de Batre. 



Remodelat el Camí de  
Sant Fruitós a l’entorn 
del Parc de l’Agulla

A finals de juliol es van inaugurar els treballs d’arranja-
ment del Camí de Sant Fruitós, conegut com a Camí del 
Tennis, que han consistit en la millora de la pavimenta-
ció i en la delimitació i senyalització dels recorreguts de 
vianants. La millora principal ha estat pavimentar el camí 
preveient un espai d’amplada suficient que permeti donar 
continuïtat als recorreguts de vianants. Amb pilones de fus-
ta s’ha delimitat una amplada de 6 metres per a la circula-
ció de vehicles, s’han plantat arbres i s’han previst 23 pla-
ces d’aparcament des de l’extrem oest, a la carretera de 
Santpedor, fins a l’entrada del recinte del club. En aquesta 
actuació també es van definir 4 franges transversals de 
paviment que incrementen les condicions de seguretat del 
creuament de vianants en els punts més significatius.

urbanisme

Programa d’Arranjament 
d’Habitatges per a les 
persones grans
Gràcies al Programa d’Arranjament d’Habitatges, treballat 
conjuntament per la Diputació de Barcelona i el consisto-
ri santfruitosenc, s’han pogut realitzar obres per eliminar 
les barreres arquitectòniques en quatre cases de persones 
grans, veïnes de Sant Fruitós de Bages. Les millores consis-
teixen en la substitució de les banyeres per plats de dutxa, 
col·locació de barres de seguretat i cadires adaptades per 
a persones amb mobilitat reduïda.
El Programa d’Arranjament d’Habitatges per a les perso-
nes grans ha estat creat per la Diputació amb l’objectiu de 
millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i 
habitabilitat mínimes de les persones grans, així com tam-
bé les de les persones amb qui conviuen. Es tracta de pe-
tites reformes bàsiques en els habitatges que incrementen 
l’autonomia i la qualitat de vida de les persones benefi-
ciàries en els seus domicilis. Les intervencions estan super-
visades per una direcció facultativa amb la coordinació de 
l’Ajuntament des d’on es gestionen totes les intervencions 
al municipi.

A principis d’estiu van quedar enllestides les obres de 
la nova rotonda de la C-16c, coneguda com la del 
Menfis, que ha executat el Departament de Territori 
i Sostenibilitat amb un pressupost de 770.000 euros. 
L’objectiu principal és millorar la seguretat i la fluïdesa 
del trànsit en una via per on hi passen prop de 20.500 
vehicles diaris, el 6% dels quals són vehicles pesants. 
La nova rotonda substitueix una cruïlla a la zona del 
polígon industrial de la Serreta i d’aquesta manera es 
faciliten els girs cap a l’esquerra i es millora la con-
nexió amb la C-16. Els treballs també han consistit en 
la millora dels sistemes de drenatge, de la senyalitza-
ció, la instal·lació d’enllumenat i mesures d’integració 
ambiental.
En la mateixa carretera, s’ha iniciat ja la construcció 
de la segona rotonda que ha de millorar el trànsit en 
la cruïlla de la C-16c que enllaça amb el carrer que 
va cap a l’avinguda Girona i el camí del Cementiri.

Primera rotonda de la 
C-16c finalitzada

Noves ajudes per a 
l’escolarització

Un curs més, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
dóna suport a aquelles famílies que tenen dificul-
tats per poder atendre la gran despesa que signifi-
ca l’inici del curs escolar. Per aquest motiu, ha des-
tinat una nova línia d’ajuts a les famílies que més 
ho necessiten amb l’objectiu de cobrir les despeses 
generades tant per la compra de llibres de text com 
del material escolar. 
Aquest suport econòmic també permet que les 
famílies puguin assumir el cost de les activitats 
extraescolars.

serveis socials



L’Ajuntament ha signat un conveni per 
adherir-se al projecte “Ocupació al Ba-
ges Industrial” que la Diputació de Bar-
celona subvenciona en un 75% (prop 
de 244.000 euros). Es formaran més 
de 100 persones a través de vuit cursos 
amb l’objectiu d’aconseguir la seva in-
serció laboral. 
El consistori considera que aquest con-
veni público-privat entre municipis i 
altres ens per a la gestió del projecte 

d’ocupació és un bon camí a seguir en
la promoció econòmica i per l’establi-
ment de sinergies amb la indústria. 
En el cas de Sant Fruitós de Bages, im-
plica una participació al projecte global 
de 10.370 euros, amb un 50% cofi-
nançat per la Diputació.
Les persones interessades en aquests 
cursos poden adreçar-se al Club de la 
Feina de Sant Fruitós, ubicat a l’Edifici 
del Nexe.

Sant Fruitós se suma al projecte 
“Ocupació al Bages Industrial”

L’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona 
ha realitzat, per encàrrec de l’Ajuntament, el primer estudi dels camps electro-
magnètics generats per les línies elèctriques, els transformadors i les antenes 
de telefonia mòbil, televisió (TDT) i ràdio ubicades al municipi. Els resultats han 
estat positius ja que totes les mesures estan per sota dels nivells de referència 
que marca la llei i els valors més elevats no arriben ni a assolir el 10% del 
valor límit. Les mesures s’han fet a l’exterior i a l’interior dels centres educatius 
propers a aquestes instal·lacions. En total, 11 punts sensibles de mostreig de 
diferents zones d’aquestes ubicacions. Els resultats permeten transmetre tran-
quil·litat respecte als valors de les emissions d’aquestes antenes.

Baix nivell de radiació en el primer 
estudi electromagnètic fet al municipi

breus

Telefònica Espanya expandirà la seva 
xarxa de banda ampla al municipi. 
Això suposarà la creació d’una nova 
xarxa de fibra òptica que arribarà di-
rectament a cadascun dels habitatges 
del municipi, amb una estesa per sobre 
del 90% del territori municipal. El pla de 
l’empresa preveu que la nova instal·la-
ció arribi a 2.718 habitatges i locals.
La tecnologia que s’utilitzarà serà l’ex-
tensió de la Fiber to the home (FTTH). 

La major part de la instal·lació es farà 
durant l’últim trimestre d’aquest 2015.
Per a les zones industrials, el consisto-
ri ha iniciat un estudi per analitzar la 
connectivitat i alternatives de millora 
de les infraestructures de telecomuni-
cacions. L’objectiu és conèixer les alter-
natives per connectar i/o crear la xarxa 
necessària. A més, l’associació d’em-
presaris està recollint informació sobre 
la connectivitat de cada empresa.

Aquest 2015, la fibra òptica arribarà 
al 90% del municipi

Rebaixa de l’IBI 
per a tots els 
immobles

Un any més, Sant Fruitós s’ha adherit 
a la Setmana de l’Energia. En aquest 
marc, alumnes de l’Escola Monsenyor 
Gibert, van jugar a l’ACTIWATT un joc 
de gran format elaborat del projecte 
europeu Euronet 50/50 max, en què el 
centre participa per divulgar l’estalvi i 
l’ús responsable de l’energia.

El treball per aconseguir una rebaixa 
de l’impost de béns i immobles (IBI) 
per als veïns de Sant Fruitós ha donat 
fruits. En el ple extraordinari d’aquest 
octubre s’aprovarà una rebaixa de l’IBI 
per a l’any 2016 que beneficiarà tots 
els immobles. Aquest canvi és el resultat 
d’aplicar el coeficient general d’actua-
lització de valors cadastrals i el tipus de 
gravamen adequat, resultat de l’aposta 
de l’Ajuntament perquè els ciutadans 
puguin beneficiar-se d’una rebaixa 
d’acord amb la legalitat. Això signifi-
carà que el consistori deixi d’ingressar 
més de 255.000 euros a l’any. 

El joc, protagonista 
de la Setmana de 
l’Energia

Sis beques per 
a  esportistes no 
professionals
L’Ajuntament ha atorgat sis beques per 
a esportistes no professionals del mu-
nicipi. Estan dirigides a consolidar la 
progressió del seu rendiment per su-
fragar, en part, les despeses ocasiona-
des durant el període d’entrenament, 
competicions i perfeccionament tècnic.

promocio economica, ,
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 La responsabilitat del contingut o de l’absència d’opinió recau en cadascun dels grups municipals

Solucionant 
mancances

Feina positiva 
i clara

Donem solució a proble-
mes històrics del poble: 
rebaixem l’IBI a tothom, 
urbanitzem el polígon de 
la Serreta -amb activitat 
des del 1978-, reparem 
degoters i evitem risc de 
despreniments de peces al 
Cobert de la Màquina de 
Batre i construïm la roton-
da de la C-16c al cementi-
ri. Seguim treballant.

Nova rebaixa 
de l’IBI
Complint el compromís 
de no augmentar preus 
per al contribuent. Per a 
l’any 2016 hi haurà una 
nova reducció dels preus 
a pagar en el rebut  de 
l’IBI. 
S’ha aconseguit modifi-
car el valor dels immo-
bles a la baixa, fet del 
qual ens sentim satisfets.

T’escoltem 
i actuem
Des de Convergència 
treballem per millorar 
la qualitat de vida dels 
nostres veïns i veïnes, 
proposant projectes nous 
i millorant els actuals, 
escoltant els ciutadans i 
actuant davant els temes 
que els afecten, defensant 
els interessos de tots els 
Santfruitosencs. 
cdcsantfruitos@gmail.com

Mantenim el compromís 
d’oposició neta i construc-
tiva. Hem començat pro-
posant la modificació de 
la Comissió de Seguiment 
de la Residència i la millo-
ra del Parc de la Torre de 
Sanmartí. Volem escoltar 
les vostres opinions per 
poder fer un poble de tots.
Som a Facebook i a 
ercsantfruitos@gmail.com

L  opinio dels grups, ,

formacioseguretat ciutadana

El consistori, amb la participació de la Policia Local, ha 
iniciat aquest setembre una campanya informativa enca-
minada a millorar l’ús de la zona blava. Es recorda que, 
a través dels discos horaris col·locats en un lloc visible del 
vehicle a l’arribada de l’estacionament, es té dret a l’ús 
gratuït d’aparcament durant una hora. Els discos es poden 
recollir als diferents comerços del poble i a les dependèn-
cies de l’Ajuntament. 
Es recorda també la disponibilitat addicional d’aparca-
ments municipals gratuïts a diferents punts del nucli urbà.

Nova oferta de cursos 
de formació per a adults
El dia 5 d’octubre es dóna el tret de sortida als cursos de 
l’Escola d’Adults que organitza l’Ajuntament de Sant Frui-
tós. Les inscripcions es poden realitzar a l’Àrea d’Atenció a 
les Persones, al carrer Padró. 
A mitjan setembre es va celebrar, a l’edifici del Nexe, la 
sessió informativa dels cursos que va servir per detallar 
cada una de les formacions, els nivells i els objectius de 
cadascun dels cursos, així com la manera d’obtenir el 
certificat corresponent. 
I és que com a novetat, els alumnes podran optar a un 
certificat oficial per a cadascuna de les formacions. En el 
cas del català podran aconseguir els certificats A2 i C1, 
corresponents als nivells bàsic i de suficiència, d’anglès se-
ran els nivells A1 i A2, a través de la certificació de Trinity. 
Pel que fa als cursos d’informàtica,  es faran els 3 nivells 
corresponents a la certificació ACTIC.
El 5 d’octubre començaran les classes dels cursos de ca-
talà, anglès i memòria i el 13 d’octubre serà el torn per a 
les classes d’informàtica.

Campanya per al bon ús 
de la zona blava
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